
 

Polityka Cookies 

Czym są pliki „Cookies” 
 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.  

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich działanie. 

Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym 

na tych urządzeniach.  

 

Jakich plików „cookies” używamy 

 

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent 

cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 

określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne 

okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez 

Użytkownika.  

W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się 

różnić. 

 

Poniżej opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców:  

Google Analytics 
 

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika, 

takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami 

w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy 

aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W 

tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.  

 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  

https://policies.google.com/privacy?hl=pl  
 

Google AdWords 
 

Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie 

wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu 

określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W 

ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej 

dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez 

Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie 

informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.  

  

https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Facebook Pixel 
 

Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych 

przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej 

grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, analizowania tego, co zdarzyło się w 

wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i na naszej stronie, 

używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience.  

 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation  

 

Jak usnąć „cookies” 

- w przeglądarce Internet Explorer™  

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

- w przeglądarce Mozilla Firefox ™  

https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek 

- w przeglądarce Chrome™  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

- w przeglądarce Opera™  

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

- w przeglądarce Safari™  

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage 

 

Informacje dodatkowe 

 
Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje 

się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/  

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
http://wszystkoociasteczkach.pl/

